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ــرد يف  ــذي تف ــه ال ــد الل ــور حمــدي عب ــع تســبح أعــال األســتاذ الدكت ــن األســطورة والواق ب
ــوض  ــراء، يخ ــة وال ــة يف املتع ــا غاي ــداين معه ــري والوج ــوار الب ــت الح ــة جعل ــه لدرج إبداعات

ــة  ــل إىل رمزي ــى يص ــل حت ــر وتحلي ــم تحوي ــك ث ــب وتفکي ــم ترکي ــرح ث ــع وط ــات تجمي عملي

ــوين  ــد فرع ــدار معب ــى ج ــومات ع ــا رس ــرك كأنه ــة، لتبه ــة الفني ــاين األصال ــل مع ــة تحم مدروس

رغــم معارصتهــا وانتاءهــا لعــامل فلســفي عميــق الرؤيــة ســيطرة لإليحــاءات الرمزيــة والســريالية، 

ــا أســطورية. ــع إىل ميثولوجي ــرض يحــول الواق ــام مع ــا أم فنجــد أنن

يقودنــا الفنــان حمــدي عبداللــه مــن خــال أعالــه إىل مجموعــة مــن األســئلة إجاباتهــا تكمــن يف 

رمزيــة العنــارص وتناغمهــا .. فالرمــز عنــده ميــر مبراحــل تخليــق وصياغــة وجــذور متــس حقيقتــه 

ــاً  ــري عاكس ــكاء ب ــكاره كأروع ح ــاعره وأف ــه يف رسد مش ــأيت براعت ــذا وذاك ت ــن ه ــاه، ب ومعن

خصوبــة مفرداتــه وأفــكاره التصويريــة نتــاج تجربــة مرتاكمــة الخــرات عــر مشــوار فنــي طويــل 



ا.د. خالـد ســــرور

رئيـــس قطــاع الفنــون التشكيليـة

ــية مفرطــة  ــاً وبحساس ــاً بديع ــن الحضــاري واألســطوري والشــعبي دمج ــة دمجــت ماب ــة شــديدة الخصوصي ــه حال ــدم خال ق

لــدالالت ومعــاين الجــال املســتمد مــن األبيــض واألســود.

ــل  ــا يكتم ــا حينه ــا ومعانيه ــم رمزيته ــكاله لفه ــه وأش ــه وخطوط ــن أيقونات ــوص ب ــل والغ ــة للتأم ــه فرص ــاهدة أعال ــاً مش دامئ

املشــهد الدرامــي جميــل الحبكــة والتعبــر والتوظيــف نســجته موهبــة واعيــة ترتكــن لذلــك الفنــان املــري القديــم الــذي بــرع 

يف اســتخدام الرمــوز يف کافــة نشــاطاته املتعــددة بــل أعمــق وصــوالً إىل اإلنســان البــدايئ حــن بــدأ يخــط رســومه األوىل .. ويحــرص 

الفنــان عــى تضمــن مســطحاته الدوافــع التــي تحفــز املُتلقــي إىل محاولــة اســتنباط مشــاعره وأفــكاره وقناعاتــه فالســطح موحــي 

ومعــر وثــري بــدالالت الرمزيــة الفنيــة دون مطابقــة للواقــع لكنهــا نوعيــة ذات معــاين فريــدة ورمبــا مســتحدثة نتــاج الدمــج 

أو الحــذف بــن املعــاين الجزئيــة .. إنــه ينتقــي بوعــي مفــرط مغلــف بالخــرات الجاليــة التــي تــرز شــخصيته اإلبداعيــة وتــرز 

تفردهــا ومكونهــا األصيــل.

دامئاً يف عروض الفنان حمدي عبدالله عى موعد مع األصالة الفنية وخيال غاية يف الراء ملبدع مري عظيم.





ــرض  ــك بع ــري وذل ــكييل امل ــن التش ــوز الف ــد رم ــه كأح ــد الل ــدي عب ــان حم ــون بالفن ــرة للفن ــز الجزي ــي مرك يحتف
ــل  ــرض يحم ــي مبع ــه الفن ــكِّلة لكيان ــه واملَُش ــة ب ــة الخاص ــة اإلبداعي ــتمرار للتجرب ــي اس ــي ه ــزة والت ــة املمي ــه الفني أعال

ــة(. ــات قدري ــم )متوالي اس

ــغ  ــة الصي ــة يف متكــن واضــح البتكاري ــرة الفني ــروح املغام ــة ب ــة محمل ــة اإلبداعي ــن الخصوصي ــة م لنجــد يف هــذه األعــال حال

التشــكيلية لخلــق عــامل خــاص ومميــز للفنــان حمــدي عبــد اللــه جعــل فيــه أبجديــة فنيــة بريــة مغايــرة للواقــع لكنهــا مرتبطــة 

ــدى  ــى م ــدة ع ــة مؤك ــة وخصوصي ــدع يف حميمي ــي واملب ــن املتلق ــل ب ــم التواص ــي ليت ــري الحقيق ــان الب ــق بالكي ــوة وعم بق

معايشــة التجربــة واســتمرارها كمبــدع لــه رؤيتــه الفنيــة الخاصــة ومحققــاً نجاحــات فنيــة مميــزة.

ا. داليـا مصطفــى
رئيـس اإلدارة املركزيـة ملراكـز الفنـون





ــا الفنــان حمــدي عبــد اللــه مبجموعــة مــن األعــال هــي اســتمرار لتجربتــه اإلبداعيــة املميــزة والخاصــة بدهشــة  يطالعن
ابتكاريــة مثــرة بــن حميميــة األصالــة ومغامــرة املعــارصة كأحــد وجــوه فنــون مــا بعــد الحداثــة إليجــاد أبجديــة فنيــة خاصــة 

ــة بالقيــم التشــكيلية. شــديدة العمــق محمل

نجــد معــرض ) متواليــات قدريــة ( للفنــان حمــدي عبــد اللــه مبركــز الجزيــرة للفنــون هــي اســتمرار لحالــة التدفــق الشــعوري 

والاشــعوري يف فضــاء اإلبــداع متحــرراً ومكونــاً رؤيــة خاصــة لعاملــه الفنــي يف لغــة خطيــة مغايــرة لــكل األُطــر الســابقة يف عــامل 

افــرتايض عنــارصه ومفرداتــه ملتصقــة بواقــع بــري يرتكــن إىل لغــة تعبريــة ســريالية ليأخــذ املتلقــي معــه مــن منطقــة ألخــرى 

مبنتهــى الساســة واإلســتمتاع يف حــوار فنــي خــاص.

ليؤكــد الفنــان حمــدي عبــد اللــه عــى مــدى قدرتــه عــى إيجــاد عــامل افــرتايض خــاص بــه لــه أبجديتــه وعنــارصه ومفرداتــه 

الفنيــة يف حالــة مــن التــاس مــع الواقــع باختــاف يــري ويؤكــد التجربــة اإلبداعيــة املســتمرة واملتوهجــة ألحــد رواد الفــن 

املــري املعــارص.

الفنان/ أميـر الليثـي

مديـر مركـز الجزيـرة للفنـون
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لطاملــا كان للفنــان الرائــد املــري األســتاذ الدكتــور »حمــدي عبــد اللــه« لغــة يخاطــب بهــا اإلنســان ببليــغ الصــور املجــردة مــن فرضيــات الكلمــة؛ تركــزت 

ــات الشــهوات املحرمــة كوســيلة  ــان ملكبوت ــق العن ــواه املناقــر .. أطل ــج الحــرب صمــت أف ــة .. يشــهد ضجي ــات غــر برشي ــاه عــى اإلنســان يف هيئ قضاي

للتدافــع والبقــاء .. خلــق مــا بــن العاقتــن إيهــام نحــو الشــك بوجــود ثالــث .. أخــذ الهزليــة املرسحيــة البيضــاء/ الســوداء قياًســا لعبثيــة الواقــع تُصيــغ 

األســاطر كنبــوءة للثــورات .. تلــك اللغــة الخطابيــة التــي نتــذوق منهــا فــرادة جاليــات الفلســفة اإلنســانية عنــد »حمــدي عبــد اللــه« املشــحونة بتلقائيــة 

ــا يف معرضــه مــا  ــا الحالتــن الشــعورية والاشــعورية، التــي نحتفــي بهــا اليــوم، مبــا يطرحــه علين الخطــوط التجريديــة واالستســام للتعبــر عــن كلت

بعــد الخمســن.

املتتبــع الــذي يقــف أمــام تلــك الذاكــرة البريــة للتاريــخ الفنــي للرائــد الجليــل، ســياحظ أواًل كــرة اإلنتــاج الســنوي عــر العقــود الزمنيــة، ثــم ســيأخذه 

التأمــل نحــو املقاربــة واملباعــدة بــن اكتــال منــو التجربــة الفنيــة والتحــوالت الفكريــة التــي تثــور وتهــدئ عــر الســنوات، لتنشــط خايــا فكريــة جديــدة 

عــى حســاب خايــا أخــرى، لتتجــدد األخــرة بعــودة تأخــذ نوًعــا مــن اإلســتقرار النابــض ودواليــك، لحــن يصــل باملشــاهد يف األخــر ليكــون ســيد إدراك 

نفســه كجــزء مــن هــذا العــامل االفــرتايض. فيــا يقــدم هــذا الخطــاب الفكــري صياغــة جديــدة يقــف بهــا املتتبــع _ مــن ماحــظ ملتأمــل بــإدراك متجــدد _ 

أمــام إنســانيته بوصفهــا تســتحدث نفســها تلقائيـًـا مــع لغــة العــر، بــل وأحيانـًـا تســابق العــر، فيــا قــد يصــل بهــا لحــد التجــرد. املُلهــم يف تتبــع ذاكــرة 

ريــادة الفنــان البريــة الفكريــة والفلســفية، يف التــوايل الزمنــي بالعــودة إىل ذاكــرة املــايض األزليــة لتفاجــئ بــه عــى أنــه واقــع مســتقبيل ال محالــة! 

كبدايــة الخيــط للمعــرض الحــايل، أتجــه بالرتكيــز عــى بعــض اإلرهاصــات تــم تتبعهــا بــن ثــاث وقفــات زمنيــة يف التاريــخ الفنــي للفنــان »حمــدي عبــد 

اللــه«؛ الوقفــة األوىل كانــت مــع بدايــة التســعينيات _ تــم توثيقهــا يف معــرض الكمبيوتــر بــن التقنيــة واإلبــداع، ومعــرض قصاصــات مرئيــة مــن ذكريــات 

الذاكــرة البريــة _ التــي متثلــت يف تفكيــك العمــل ألطــر داخليــة غــر منتظمــة، لكيانــات منفصلــة عــن بعضهــا كقصاصــات الصــور املمزقــة.)1( الوقفــة 

ــة_  ــفرة بري ــارض الش ــا يف مع ــم توثيقه ــاف )Contour Line( _ ت ــرد أو الكف ــط املج ــم بالخ ــة الرس ــع مرحل ــعينيات م ــر التس ــدأت يف أواخ ــة ب الثاني

التــي ميارســها الفنــان منــذ أكــر مــن عرشيــن عاًمــا، أنتــج خالهــا مجموعــات ال نهائيــة مــن التكوينــات بخــط القلــم الواحــد، عــى مســاحة ورق أبيــض 

طوليــة، متيــزت املرحلــة باألوتوماتيكيــة أو التلقائيــة التــي وجــد فيهــا الفنــان تــوازن بــن الحالــة الشــعورية والاشــعورية، والتــي تفوقــت _ بشــكل فيــه 

ــا_ عــى األوتوماتيكيــة الســوريالية )Surrealist Automatism( أو )التلقائيــة الســوريالية( التــي وصفهــا »أندريــه بروتــون«  خــرة اســتمرارية أكــر عمًق

)Breton André( )1896-1966م( يف البيــان الســوريايل األول بأنهــا )تلقائيــة نفســية خالصــة(. )2( مــن ثــورة الخــط الســيكولوجية لثــورة املســاحة التــي 

حركتهــا ثــورة ينايــر املريــة، حيــث نصــل إىل الوقفــة الثالثــة _تــم توثيقهــا يف معــرض )أســاطر معــارصة( 2011م _ التــي ميزهــا تنــوع بنائهــا التشــكييل يف 
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مســاحة املربــع، يف أبعــاد تعــر عــن تناهــي صغــر الفسيفســاء، حيــث متركــزت األعــال التســعة وتســعون كًا عــى حــدة يف الثلــث الســفيل مــن مســاحة 

إخــراج العمــل ذات االســتطالة، التــي بدورهــا ضاعفــت مــن الفــراغ الكامــن خــارج العمــل، مؤكــدة عــى الحلــول التشــكيلية بــن حركــة التكويــن الداخليــة 
والخارجيــة، التــي جمــع فيهــا الفنــان دروًســا مســتفادة بــن التصميــم وفلســفة املوضــوع.)3(

منــذ أن قــدم الفنــان »حمــدي عبــد اللــه« رؤيــة مســتجدة بظهــور تلــك اإلرهاصــات األوىل، وخاصــة مــع التفكــر بتفكيــك مجموعــة مــن األطــر املتلونــة يف 

التــدرج مــا بــن العضويــة والهندســية، فتتزامــن عنــارص األطــر شــكًا وموضوًعــا بــن اإلنفصــال واإلتصــال _وصــواًل إىل مــا قدمــه يف معرضــه الحــايل _ لتكويــن 

لغــة جديــدة للتفكيــك وإعــادة البنــاء آخــذة منحنــى الفسيفســاء االشــرتاكية؛ فالعمــل املســتقل بــات يعــر عــن جــزء يضمــن والئــه للــكل، تتــواىل الجزيئــات 

ــون،  ــككات التك ــن مف ــادل األدوار ب ــال تب ــن خ ــا م ــر له ــيناريوهات ال ح ــق س ــك؛ بخل ــة التفكي ــتالتي وتعقيدي ــن اإلدراك الجش ــع ب ــات تجم يف عاق

وإظهارهــا مــن العــدم إىل الوجــود، ومــن الوجــود إىل العــدم، يف بحــث وراء املســكوت عنــه، ورفــع املهمــش ملرتبــة املركزيــة، مؤكــٌد عــى منطــق األوب آرت 

)Op Art( يف الســباق األزيل مــا بــن الثبــات والحركــة يف طبيعــة الكــون الــذي ميثلــه اإلنســان جزئيًــا وكليًــا. فكــرة تفكيــك كيانــات اإلنســان وإعــادة ترتيبهــا 

ملــرات، واحتــاالت إيجــاده مبــدركات جديــدة، تُظهــر متكــن يف التلقائيــة واإلرادة الحــرة الاشــعورية الجامعــة ألمكنــة وأزمنــة املاقبــيل واملــاورايئ، التــي 

أوصلهــا الفنــان لحــد التوجيــه لســياقات تُنبــئ بخــروج املمكنــات مــن العــدم إىل الوجــود، ُمحدثـًـا عــن قــدر اإلنســان يف ال متناهيــة التكوينــات. 

يشــهد الفنــان »حمــدي عبــد اللــه« يف عصــور املابعديــات املتاحقــة بوصفهــا رصاع يريــد أن يســبق مــا يواكــب، منــذ أن كان هنــاك املنطــوق جــاء مــا بعــد 

املنطــوق، مــا بعــد الكلمــة، مــا بعــد أفاطــون، مــا بعــد النــووي، مــا بعــد الشــفرة الجينيــة، مــا بعــد دريــدا وفوكــو، مــا بعــد التكنوحيويــة ومــا بعــد البــرش.. 

هكــذا أصــف مــا وىل إليــه الفنــان »حمــدي عبــد اللــه« طارًحــا مــن تحديــات املابعديــات الخاصــة بــه يف متواليــات مــا بعــد الصــورة، مــا بعــد الشــكل، مــا 

بعــد األســطورة، مــا بعــد الخــط، مــا بعــد املســاحة، مــا بعــد التجريــد، مــا بعــد امليتافيزيقــا، مــا بعــد املخلوقــات، مــا بعــد التناســخ، مــا بعــد اإلنســان، مــا 

بعــد االفــرتايض، مــا بعــد التفكيــك، مــا بعــد الزمــن ومــا بعــد املســتقبل! وكــا توحــي عنــارصه يف مصنــع تكويــن األقــدار الجينيــة للبــرش، بالتخاطــر الــرسي 

الــذي يــدور بــن الكائنــات، يف هــذا املصنــع كل يشء حــي، وغايــة يف دقــة تامســه مــع اآلخــر، فالتامــس يولــد جديــد، والجديــد هــو مجــرد احتــال ال 

يتشــابه مــع االحتــال اآلخــر. هكــذا فقــد الجــن اآلدمــي مركزيتــه، وأصبــح عبــارة عــن مفــكك جينــي يحمــل منــه كل كائــن قطــرة إنســانية مــن ذلــك الــذي 

كان إنســان، ويذكــر مبــايض نشــأة الكــون حيــث كان مــا قبــل اإلنســان أيًضــا قطــرة، هكــذا يــوايل »حمــدي عبــد اللــه« القدريــة اإلنســانية يف متواليــات.

»القدريــة« كوجــه العملــة اآلخــر للفــن، تواكــب وتداخــل مــع القضايــا اإلنســانية، فتتنــوع أطروحاتهــا بــن العلــوم النفســية والفلســفية واألدبية واألســطورية 

والسياســية، يف صــور تعيــد ترتيــب أبجديــات املــايض الســترشاف القــدر واملســتقبل كأحــد تحديــات العــر. هكــذا تبينــت القدريــة األدبيــة عنــد مســترشف 

الثــورة الفرنســية »فولتــر« )Voltaire( )1694-1774م( الــذي حددهــا كأحــد املشــكات الفلســفيّة العليــا التــي شــغلت اإلنســان ومكانتــه وإرادتــه منهــا. 
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كذلــك نقــد »نيتشــه« )Nietzsche( )1844-1900م( شــاعرية القدريــة عنــد »شــوبنهاور« )Schopenhauer( )1788-1860م( بطريقــة تصيــب مــا أآلَح بــه 

»حمــدي« يف رصاع القــدر عــر الحــوار املمثــل بــن البــرشي والغــر بــرشي الــذي أعلــن عــن وجــوده مبــوت ســواه، مبــا عرفــه »نيتشــه« حــب قــدر الرغبــة يف 

الســلطة باعتبارهــا أقــوى عنــر للتكيــف أو البقــاء عــى قيــد الحيــاة بأفضــل االحتــاالت. يف صــور الحشــود املتناســخة، تحــوالت الكائنــات االنســحيوانية، 

تكاثــر أنــواع املنويــات الصناعيــة التهجــن، تخلــق لنــا صــورة عــن العــامل االفــرتايض إلنســان )01(، اإلنســان الســايبورغ، اإلنســان املنقــرض. التــي نفــذ فيهــا 

»حمــدي عبــد اللــه« ببصرتــه نحــو األمــل فيــا بعــد نيتشــه، حيــث األمــل املتبــر يف عــودة الطبيعــة مــن خــال متواليــات قدريــة؛ تحيــي االلــه، تحيــي 

التاريــخ، كــا تحيــي اإلنســان مــرة أخــرى.

دراسة/ إرساء محمد كامل 
مرحلة دكتوراه، تربية فنية، جامعة حلوان 

1- )حمــدي عبداللــه.. ســرة ومســرة(، دراســة/ أ.د. مصطفــى فريــد الــرزاز: )حمــدي عبداللــه.. ومســخ الكائنــات(، دار نشـــر برينــت هــاوس للنــرش والطباعــة، طبعــة أوىل، ص )34-36(، 2020م. 

كُتــب الدراســة ألول مــرة مبناســبة معــرض »الحيــاة واملــوت )2(«، قاعــة اخناتــون، مجمــع الفنــون، القاهــرة، مــر، 1996م.

2- إرساء محمــد كامــل: )التلقائيــة الســوريالية للخــط الكفــاف يف مرحلــة الشــفرة البريــة يف رســوم حمــدي عبداللــه(، املؤمتــر الــدويل الســادس؛ الفنــون التشــكيلية وخدمــة املجتمــع، املحــور؛ 

الفـــن واالتصــال يف ســياق العوملــة، كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة األقــر، مــر، ص )142-162(، مــارس 2020م.

3- )حمــدي عبداللــه.. أســاطر معــارصة(، دراســة/ أ.د. مصطفــى عبداملعطــي عبدالعــال: )أســطورة معجونــة بهمــوم الواقــع(، دار نشـــر برينــت هــاوس للنــرش والطباعــة، طبعــة أوىل، ص )70-67(، 

2013م. كُتــب الدراســة ألول مــرة كمقدمــة كتالــوج معــرض »أســاطر معــارصة )2(«، مركــز الحريــة لإلبــداع، التابــع لصنــدوق التنميــة الثقافية، اإلســكندرية، مــر، 2012م.



حمــدي عبــد اللــه...

- أستاذ متفرغ، تخصص الرسم والتصوير، كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان.

- مقــرر اللجنــة العلميــة الدامئــة لرتقيــة األســاتذة واألســاتذة املســاعدين تخصــص تربيــة فنيــة، املجلــس األعــى 

للجامعــات )2013-2016م(.

- املستشار الثقايف ومدير املركز الثقايف املري بسفارة جمهورية مر العربية، صنعاء )2000- 2004م(.

- عميد كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان )1997- 2000م(.

- املرشف عى الفنون التشكيلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة )2006-2008م(.

- مستشار املركز القومي لثقافة الطفل، وزارة الثقافة )1997- 1998م(.

- رئيس رابطة خريجي الرتبية الفنية )1999- 2000م(.

- وكيل كلية الرتبية الفنية لشئون البيئة وخدمة املجتمع، أول وكيل، )1994-1996م(

  وكيل كلية الرتبية الفنية لشئون التعليم والطاب )1996- 1997م(.

- شارك يف املعارض الجاعية منذ تخرجه يف كلية الرتبية الفنية، عام 1969م جامعة حلوان حتى اآلن.

- أقام معارض خاصة يف كل من: مر، الكويت، قطر، ليبيا، األردن، فرنسا، إنجلرتا وإيطاليا.

- أول فنــان عــريب يســتخدم تقنيــة الكمبيوتــر يف إنتــاج أعــال فنيــة، وأقيمــت لــه معــارض بــكل مــن: القاهــرة 1992م، الكويــت 1994م 

وليبيــا 2005م.

- قوميسر ترينايل الفن الفطري، براتسافا، سلوفاكيا 1994م.

- قوميسر ضيوف الرشف بينايل القاهرة السادس 1996م. - قوميسر الجناح املري بينايل القاهرة السابع 1998م.
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- قوميسر صالون القطعة الصغرة 2000م. - قوميسر معرض الفن املري املعارص، الجزائر 2006م.

- قوميسر املعرض العام )39( 2017م.

- أستاذ زائر مبدرسة الفنون الجميلة، ليسرت بوليتكنك، انجلرتا، العام الدرايس )1991-1992م(.

- شارك بأبحاثه املنشورة بأكر من ستة وعرشين مؤمترًا علميًا، محليًا وعامليًا.

ــرة،  ــر، القاه ــا، األزه ــا، طنط ــوان، املني ــات: حل ــوراه بجامع ــتر والدكت ــائل املاجس ــى رس ــة ع ــم واملناقش ــان الحك ــارك يف لج - أرشف وش

ــة. ــورة، واملنوفي ــكندرية، املنص ــيوط، اإلس أس

ــة(، املعهــد  ــة اإلعدادي ــة باملرحل ــة الفني ــر يف القــرن العرشيــن واإلفــادة منهــا يف تدريــس الرتبي ــة يف التصوي ــوان )التعبري - ماجســتر بعن

ــم العــايل 1973م. ــة، وزارة التعلي ــة الفني العــايل للرتبي

- دكتــوراه بعنــوان )الخصائــص الفنيــة للتصويــر الفطــري الغــريب واإلفــادة منهــا يف تدريــس التــذوق الفنــي لتاميــذ املرحلــة الثانويــة(، كليــة 

الرتبيــة الفنيــة، جامعة حلــوان 1978م.

- أقام مثانية وأربعن معرًضا خاًصا )1970- 2015م(.

- جائزة لجنة التحكيم )بينايل القاهرة الدويل السادس( 1996م.

- جائزة لجنة التحكيم )بينايل اإلسكندرية الدويل( 1997م.

- الجائزة التقديرية للفنون، جامعة حلوان )2012-2013م(. 

- رشح لجائزة الدولة التقديرية، جامعة حلوان 2018م.

- جائزة أحسن كتاب يف الفن التشكييل، معرض الكتاب الدويل 2014م.

- أسس وعمل رئيًسا ألول قسم للرتبية الفنية عى مستوى الجامعات املرية كلية الرتبية، جامعة املنيا )1987- 1992م(.

- أسس وعمل رئيًسا ألول قسم للرتبية الفنية، كلية الرتبية، جامعة األزهر )1991- 2000م(.

- أســس وعمــل رئيًســا لتحريــر مجلــة )بحــوث يف الرتبيــة الفنيــة والفنــون( وهــي أول مجلــة علميــة محكمــة عــى مســتوى الجامعــات 
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ــة الفنيــة والفنــون 2000م. ــة لنــرش األبحــاث العلميــة يف مجــال الرتبي املريــة والعربي

- أســس املركــز الثقــايف املــري بســفارة جمهوريــة مــر العربيــة بصنعــاء )مكتبــة ســمعية بريــة، مكتبــة أطفــال، قاعــة نفرتيتــي للفنــون 

التشــكيلية، والعــروض الســينائية، متحــف مستنســخات الحضــارة املريــة، مكتبــة نجيــب محفــوظ( 2000م.

- أسس وعمل رئيًسا لتحرير جريدة )الكنانة( أول جريدة عى مستوى املراكز الثقافية املرية بالخارج 2000م.

- أنشــأ أول متحــف للفنــون التشــكيلية الرتاثيــة واملعــارصة بكليــة الرتبيــة الفنيــة يشــتمل عــى منــاذج ألعــال رواد الفــن التشــكييل املــري 

منذ )1930- 2000م(.

- أول فنان أقام معرض كمبيوتر يف مر والعامل العريب )الكمبيوتر بن التقنية واإلبداع( – بقاعة إخناتون 1992م.

- أقــام أول مــرشوع لتبــادل زيــارات الفنانــن يف الوطــن العــريب بــن جمهوريــة مــر العربيــة والجمهوريــة اليمنيــة لرســم املناظــر الطبيعيــة 

)اليمــن يف عيــون مريــة، مــر يف عيــون مينيــة( عامــي 2004، 2002م.

ــاعدين  ــاتذة املس ــاتذة واألس ــة األس ــات لرتقي ــى للجامع ــس األع ــة( باملجل ــة الفني ــة )الرتبي ــة دامئ ــة علمي ــل لجن ــرتاح بعم ــدم أول اق - ق

ــذ املقــرتح. ــم تنفي ــة وت ــة فني تخصــص تربي

- أول فنان مري وعريب قدمت أعاله مبعارض إعادة صياغة؛ نسيج، تصوير وطباعة.

- قدمت أول اقرتاح بعقد اختبارات القدرات الخاصة بالكلية وتم تنفيذ املقرتح.

- أول مقرر منتخب للجنة العلمية للرتقيات )األستاذ واألستاذ املساعد( منتخب تخصص تربية فنية لعام 2013م.

- عضــو بــكل مــن نقابــة الفنانــن التشــكيلين، أتيليــه القاهــرة، الرتبيــة عــن طريــق الفــن املريــة، الرتبيــة عــن طريــق الفــن الدوليــة 

ــاب  ــاد الكت ــة، اتح ــخ اليمني ــار والتاري ــة اآلث ــريب، لجن ــن الع ــاد املبدع ــة، اتح ــن التشــكييل املري ــاد الف ــة لنق ــة املري األنســيا، الجمعي

ــن(. ــاء اليمني واألدب

- عضو اللجنة العليا )سمبوزيوم األقر للتصوير(، صندوق التنمية الثقافية، وزارة الثقافة )2008-2015م(.

- رئيس لجنة توصيف وتوثيق مقتنيات املتحف املري للفن الحديث – قطاع الفنون التشكيلية – وزارة الثقافة )2017م حتى اآلن(.
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تكوين1

متواليات قدرية، حرب عىل سطح 

خشبي مجهز، 35×35 سم، 2016م

Composition 1

Destiny Sequences, ink on 

ready wood, 35 × 35 cm, 2016. 
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تكوين 2

متواليات قدرية، حرب عىل سطح خشبي 

مجهز،147×147سم 2،2015م.

Composition 2

Destiny Sequences, ink on ready 

wood, 147 × 147 cm, 2015.
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تكوين 3

متواليات قدرية، حرب عىل سطح خشبي مجهز، 210×140سم، 2016م.

Composition 3
Destiny Sequences, ink on ready wood, 210 × 140 cm, 2016. 
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تكوين 4

متواليات قدرية، حرب عىل سطح خشبي 

مجهز، 140×140سم، 2019م.

Composition 4

Destiny Sequences, ink on ready 

wood, 140 × 140 cm, 2019. 
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تكوين 5

متواليات قدرية، حرب عىل سطح خشبي 

مجهز، 140×140سم، 2020م.

Composition 5

Destiny Sequences, ink on ready 

wood, 140 × 140 cm, 2020. 



19

تكوين 6

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 6

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



20

تكوين 7

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 7

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



21

تكوين 8

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 8

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



22

تكوين 9

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 9

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



23

تكوين 10

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 10

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



24

تكوين 11

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 11

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



25

تكوين 12

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 12

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



26

تكوين 13

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 13

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



27

تكوين 14

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 14

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



28

تكوين 15

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 15

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



29

تكوين 16

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 16

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



30

تكوين 17

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 17

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



31

تكوين 18

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 18

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



32

تكوين 19

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 19

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



33

تكوين 20

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 20

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



34

تكوين 21

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 21

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



35

تكوين 22

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 22

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



36

تكوين 23

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 23

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



37

تكوين 24

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 24

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



38

تكوين 25

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 25

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



39

تكوين 26

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 26

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



40

تكوين 27

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 27

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



41

تكوين 28

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 28

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



42

تكوين 29

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 29

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



43

تكوين 30

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 30

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



44

تكوين 31

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 31

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



45

تكوين 32

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 32

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



46

تكوين 33

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 33

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



47

تكوين 34

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 34

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



48

تكوين 35

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 35

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



49

تكوين 36

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 36

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



50

تكوين 37

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 37

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



51

تكوين 38

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 38

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



52

تكوين 39

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 39

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



53

تكوين 40

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 40

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



54

تكوين 41

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 41

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



55

تكوين 42

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 42

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



56

تكوين 43

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 43

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



57

تكوين 44

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 44

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



58

تكوين 45

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 45

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



59

تكوين 46

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 46

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



60

تكوين 47

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 47

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



61

تكوين 48

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 48

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



62

تكوين 49

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 49

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



63

تكوين 50

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 50

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



64

تكوين 51

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 51

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



65

تكوين 52

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 52

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



66

تكوين 53

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 53

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



67

تكوين 54

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 54

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



68

تكوين 55

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 55

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



69

تكوين 56

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 56

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



70

تكوين 57

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 57

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



71

تكوين 58

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 58

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



72

تكوين 59

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 59

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



73

تكوين 60

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 60

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



74

تكوين 61

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 61

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



75

تكوين 62

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 62

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



76

تكوين 63

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 63

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



77

تكوين 64

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 64

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



78

تكوين 65

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 65

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



79

تكوين 66

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 66

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



80

تكوين 67

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 67

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



81

تكوين 68

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 68

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



82

تكوين 69

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 69

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



83

تكوين 70

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 70

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



84

تكوين 71

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 71

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



85

تكوين 72

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 72

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



86

تكوين 73

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 73

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



87

تكوين 74

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 74

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



88

تكوين 75

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 75

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



89

تكوين 76

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 76

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



90

تكوين 77

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 77

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



91

تكوين 78

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 78

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



92

تكوين 79

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 79

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



93

تكوين 80

متواليات قدرية، حرب أسود عىل ورق 

ابيض، 30×30سم، 2021م.

Composition 80

Destiny Sequences, black ink on 

white paper, 30 x 30 cm, 2021. 



94

create an image of the virtual world of human )01(, cyborg human, and extinct human, in which Abdallah implemented his insight 

towards the hope of post-Nietzsche, where the nature is returned through destiny sequences that revive God, history, and human 

once again.

1- Hamdy Abdallah: Biography and Itinerary, study of Prof. Mustafa Farid Al-Razzaz: Hamdy Abdallah and the Metamorphosis of Beings, Print House Publishing, 

first edition, pp. 342020 ,36-. The study was written for the first time for the exhibition »Life and Death )2(«, Akhenaten Gallery, Center of Arts, Cairo, Egypt, 1996.

2- Esraa Mohamed Kamel, Surrealist Automatism of the contour line in the period of visual code in Hamdy Abdallah’s drawings, the Sixth International Conference; 

Plastic Arts and Community Service, Hub; Art and Communication in the Context of Globalization, Faculty of Fine Arts, Luxor University, Egypt, pp. 142162-, 

March 2020.

3- Hamdy Abdullah: Contemporary Myths, study of Prof. Mustafa Abdel-Moaty Abdel-Aal: A legend filled with the concerns of reality, Print House Publishing, first 

edition, pp. 672013 ,70-. The study was written for the first time as a catalog preface of the exhibition »Contemporary Legends )2(«, El-Horreya Center for Creativity, 

affiliated to the Cultural Development Fund, Alexandria, Egypt, 2012.

Study and translation: Esraa Mohamed Kamel 
Ph.D. student, Faculty of Art Education, Helwan University. 

Review: Professor Jamal Lamei 
Professor of Drawing and Painting, Faculty of Art Education, Helwan University.
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represent wholly and partially. The idea of deconstructing human entities and rearranging them over and over and the possibilities 

of finding him in new perceptions show a mastery of spontaneity and unconscious free will that gathers places and times of the 

priori and metaphysics, where the artist refers towards contexts that predict the exit of possibilities out from non-existence to 

existence, speaking about the destiny of human in the infinity of compositions.

Hamdy Abdallah witnesses the successive “post_” eras that are racing itself; since the enunciation was post-enunciation, post-word, 

post-Plato, post-nuclear, post-genetic code, post-Derrida and Foucault, post-biotechnology, and post-human. This is how I came to 

describe the challenges of Abdallah›s own »post_« in sequences of post-picture, post-form, post-myth, post-line, post-space, post-

abstract, post-metaphysics, post-creatures, post-reincarnation, post-human, post-virtual, post-deconstruction, post-time, and post-

future! His elements in the factory of human genetic destiny hold secret telepathy between creatures. In this factory, everything is 

alive and very precise to touch the other element. By touching, a new one is born and the new one is just a possibility that does 

not resemble the other possibility. Thus, the human gene lost its centrality and became a genetic deconstructor which every being 

carries from who was a human being a drop of humanity. It reminds of the past of universe formation since pre-human it was also 

a drop. This is how Abdallah keeps up following human destiny in sequences.

Destiny, as the other face of art, synchronizes human issues in various theses: psychological, philosophical, literary, mythological, 

and political sciences, to rearrange the alphabets of the past by foreseeing the destiny and future as one of the challenges of the 

era. As Voltaire )16941774-( foresaw the French Revolution and identified the destiny as one of the highest philosophical problems 

that occupied the human condition and his volition from it. Moreover, Nietzsche )18441900-( criticized the classical image of the 

destiny of Schopenhauer )17881860-(, in a way that describes Abdallah›s destiny conflict through the dialogue between the human 

and non-human who announced his existence by means of the latter›s demise. This was identified by Nietzsche as the destiny keeps 

the form »love of destiny« through the »will to power« as it is the strongest element for adaptation or survival in a better way. 

The reincarnated crowds, the transformations of animal-human beings, and the reproduction of artificial hybridized sperm types, 
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of the artwork into irregular inner frames, separate entities like clippings of torn photos.)1( The second stage began in the 

late nineties with using abstract lines or contour lines- documented in the Visual Code series- that Abdallah has been 

practicing for more than twenty years. During that stage, he produced endless sets of compositions with a single ink-pen 

line, on a portrait paper. That stage was marked with automatism or spontaneity in which Abdallah found a balance between 

the conscious and the unconscious, which outperformed-as a deeper experience of continuity-the Surrealist Automatism 

that was described by André Breton )18961966-( in the first surrealist manifesto as Pure Psychic Automatism)2(, from the 

psychological line revolution to the space revolution that was provoked by the Egyptian January 25thRevolution, where we 

arrive at the third stage- documented in the Contemporary Myths exhibition in 2011. It was characterized by the diversity of 

the composition in an area of square expressing the infinitesimal mosaic. As each of the ninety-nine artworks was centered 

in the lower third of the portrait area, doubling the space outside the artwork and emphasizing the aesthetic composition 

relationship between the internal and external design, in which Abdallah integrated lessons learned from the design and 

the philosophy of the subject. )3(

Since presenting a new vision with those early harbingers, especially the deconstruction of frames varying in graduation 

from organic and geometric master art visions, then the synchronization of the inner pieces of those frames in form and 

substance between separation and communication- coming to the artworks presented in the current exhibition Abdallah 

creates a new language for deconstruction and reconstruction that takes the curve of socialism mosaic. His independent 

unit has become an expression of a part that ensures loyalty to the whole artwork. The pieces of the units are combined in 

relationships integrating Gestalt perceptual organization and the complex deconstruction by creating countless scenarios of 

compositions through swapping roles of deconstructed pieces and showing them from nothingness to existence and from 

existence to nothingness to examine what is beyond the unspoken, and raise the marginalized to the rank of centrality, 

emphasizing the logic of Op Art in the eternal race between stability and motion in the nature of the universe that humans 
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Hamdy Abdallah: Destiny Sequences
The pioneering Egyptian artist, Professor Hamdy Abdallah, always has a language to address humans with eloquent imagery 

abstracted from the different possibilities of the word. He focused on subjects, depicting them in non-human forms. The 

silent beaks of birds are a witness to the noise of the war. He unleashed the repressed forbidden desires as a means of jostling 

and survival. Between two relations, he created an illusion of an existing third one. He used the theatrical Black/White to 

make an analogy to the absurdity of reality to formulate myths as a prediction of revolutions. His imagery gives the taste of 

the unique aesthetics of his human philosophy full of the automatism of the abstract lines and surrender to the expression 

of both conscious and unconscious states that we are celebrating today in his after-fifty exhibition.

The viewer following the visual memory of this great pioneer artist›s career, which is categorized into periods, will initially 

observe the prolific art production throughout decades. The viewer, then will contemplate the convergence and divergence 

between the mature art experience and the intellectual transformations erupting and calming down over the years to 

revive new intellectual cells at the expense of other ones, then the latter renew in a state of vibrant stability, and so forth. 

Abdallah makes the viewer finally become a master at realizing himself as a part of this virtual reality, while presenting this 

intellectual address a new formulation that makes the viewer- turned from an observer to a contemplator with a renewed 

awareness- stands before his humanity as it spontaneously develops itself with the language of the era, and sometimes even 

precedes the era in a way that may reach abstraction. The inspiration in following the visual, intellectual and philosophical 

memory of artist Abdallah lies in the time sequence through returning to the memory of the eternal past to be surprised 

that it is certainly a future reality!  

Before talking about the current exhibition, I will specifically highlight some harbingers, followed by three stages in artist 

Abdallah›s career. The first stage was at the beginning of the nineties- documented in two exhibitions: Computer between 

Technique and Creativity, and Visual Clippings from Memories of the Visual Memory- and focused on the deconstruction 
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between Technology and Creativity”, Akhenaten Gallery, 1992.

- Launched the first artist visit exchange project in the Arab world between Egypt and Yemen on landscape 

painting entitled “Yemen in the Eyes of Egypt, Egypt in the Eyes of Yemen”, 2002, 2004.

- Presented the first proposal to create a permanent scientific committee, in art education, at the Supreme 

Council of Universities for the promotion of professors and assistant professors specialized in art education; 

the proposal was accepted.

- The first Egyptian and Arab artist to present his artworks in retouching exhibitions: reproduction, painting, 

and print.

- The first to present a proposal to organize aptitude tests at the faculty and the proposal was accepted.

- The first elected rapporteur of the scientific committee for promotions of professor and assistant professor 

specialized in art education, 2013. 

- Member of Syndicate of Plastic Artists, Cairo Atelier, Africa & Middle East for Education Through Art 

AmeSea, International Society for Education through Art InSEA, the Egyptian Society of Fine Art Critics, the 

Arab Union of Creators, Yemen committee of antiquities and history, Yemeni Writers Union.

- Member of the higher committee of Luxor International Painting Symposium, Cultural Development Fund, 

Ministry of Culture, 2008 - 2015.

- Chairman of the committee on description and documentation of acquisitions of the Museum of Egyptian 

Modern Art, Fine Arts Sector, Ministry of Culture, 2017- to date.
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- Jury Prize, the International Alexandria Biennale, 1997.

- The recognition award of arts, Helwan University, 2012 - 2013.

- Nominated for the State Recognition Award, Helwan University, 2018.

- Prize for the best fine art book, Cairo International Book Fair, 2014.

- Founder and head of the first department of art education at the Egyptian universities, Faculty of Education, 

Minia University, 1987 - 1992.

- Founder and head of the first department of art education at the Faculty of Education, Al-Azhar University, 

1991 - 2000.

- Founder and editor-in-chief of the Research in Art Education and the Arts journal, the first peer-reviewed 

scientific journal at the level of Egyptian and Arab universities to publish scientific research in the field of art 

education and the arts in 2000.

- Established the Egyptian Cultural Center of the Embassy of the Arab Republic of Egypt in Sana’a )audiovisual 

library, children›s library, Nefertiti gallery for fine arts and cinema shows, museum of the Egyptian civilization 

reproductions, Naguib Mahfouz library in 2000.

- Founder and editor-in-chief of Kenana newspaper, the first newspaper at the level of the Egyptian cultural 

centers abroad in 2000.

- Established the first museum of the heritage and contemporary fine arts which includes artworks of the 

Egyptian plastic art pioneers during the period 1930 - 2000, Faculty of Art Education.

- The first artist to hold an exhibition on the computer in Egypt and the Arab world entitled “The Computer 
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- The first Arab artist to use the computer technology in artwork production, he held exhibitions in Cairo in 

1992, Kuwait in 1994, and Libya in 2005.

- Commissaire of innate art triennale, Bratislava, Slovakia, 1994.

- Commissaire of the guests of honor of the 6th Cairo Biennale, 1996.

- Commissaire of the Egyptian pavilion, the 7th International Cairo Biennale, 1998.

- Commissaire of the Salon of Small Pieces, 2000.

- Commissaire of the contemporary Egyptian art exhibition, Algeria, 2006.

- Commissaire of the 39th General Exhibition, 2017.

-  Visiting professor at the Faculty of Fine Arts, Leicester Polytechnic, England, 1991 - 1992.

- Participated with his published researches in more than 26 national and international scientific conferences.

- Supervised and participated in the discussion committee of master›s and Ph.D. theses in the universities of 

Helwan, Minya, Tanta, Al-Azhar, Cairo, Assiut, Alexandria, Mansoura, and Menoufia.

- Master’s thesis entitled “Expressionism in Painting in the Twentieth Century and its Use in Teaching Art 

Education at the Preparatory Stage”, the Higher Institute of Art Education, Ministry of Higher Education and 

Scientific Research, 1973.

- Ph.D. “The Artistic Qualities of Western Innate Painting and its Use in Teaching Art Appreciation to 

Secondary School Students”, Faculty of Art Education, Helwan University, 1978.

- Held 48 private exhibitions, 1970 - 2015.

- Jury Prize, the 6th International Cairo Biennale, 1996.
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Hamdy Abdallah

- A full-time professor, the field of drawing and painting, Faculty of Art Education, 

Helwan University. 

- Rapporteur of the permanent scientific committee for the promotion of professors 

and assistant professors specialized in art education, Supreme Council of Universities, 

2013 - 2016.

- Cultural counselor and director of the Egyptian Cultural Center, Embassy of Egypt in Sana›a, 2000- 2004.

- Dean of the Faculty of Art Education, Helwan University, 1997 - 2000.

- Fine Arts Supervisor, the General Authority for Cultural Palaces, 2006 - 2008.

- Advisor to the National Center for Child Culture, Ministry of Culture, 1997 - 1998.

- President of the alumni league of art education, 1999 - 2000.

- Vice Dean of the Faculty of Art Education for environmental affairs and community service, first vice dean, 

1994 - 1996.

- Vice Dean of the Faculty of Arts Education for education and student affairs, 1996 -1997.

- Participated in group exhibitions since graduating from the Faculty of Art Education in 1969, Helwan 

University, to date.

- Held private exhibitions in Egypt, Kuwait, Qatar, Libya, Jordan, France, England, and Italy.



Artist Hamdy Abdallah presents a series of artworks that are a continuation of his distinctive and special creative 

experience with an exciting innovative astonishment between the intimacy of originality and the adventure of 

contemporary as one of the faces of postmodern arts to find a special, very deep artistic alphabet full of fine 

arts values.

“Destiny Sequences” exhibition by artist Hamdy Abdallah at Gezira Arts Center is a continuation of the state of 

emotional and subconscious flow in the space of creativity, free and forming a special vision of his artistic world in a 

linear language different from all previous frameworks in a virtual world which elements and vocabulary are attached 

to a visual reality based on a surreal expressive language to take the recipient with him from one area to another with 

the utmost smoothness and enjoyment in a special artistic dialogue.

Artist Hamdy Abdallah emphasizes his ability to create his own virtual world with its alphabet, elements and artistic 

vocabulary in a state of contact with reality with a difference that enriches and confirms the continuous and glowing 

creative experience of one of the pioneers of contemporary Egyptian art.

Artist Amir El-Lithy
Director of Gezira Art Center





Gezira Arts Center celebrates artist Hamdy Abdallah as one of the symbols of Egyptian fine art by displaying 

his distinctive artworks, which are a continuation of his creative experience that formed his artistic entity, in an 

exhibition entitled “Destiny Sequences”.

In these artworks, there is a state of creative peculiarity which is full of artistic adventure spirit in a clear ability to 

invent the fine art formations to create a special and distinctive world for the artist Hamdy Abdallah. This world 

presents a visual artistic alphabet that is different from reality, but it is strongly and deeply linked to the real visual 

entity so that there is a communication between the recipient and the creator in certain intimacy and peculiarity, 

emphasizing the extent of living the experience and its continuity as a creator with his own artistic vision and 

achieving distinguished artistic successes.

Ms. Dahlia Moustafa
Head of Central Administration for Centers of Arts





Prof. Khaled Sorour
Head of Fine Arts Sector

through a long artistic career, during which he presented a very special case that merged the civilizational, mythical 

and folk style in a wonderful way with excessive sensitivity to the connotations and meanings of beauty derived from 

white and black.

Viewing his artworks is always an opportunity to meditate and dive between his icons, lines, and forms to understand 

their symbolism and meanings. Then the dramatic scene of the beautiful plot, expression, and employment is 

completed; it is woven by a conscious talent entrusted to that ancient Egyptian artist who excelled in the use of 

symbols in all his various activities, even deeper, reaching the primitive man when he began to write his first drawings. 

The artist is keen to include in his surfaces the motives that motivate the recipient to try to elicit his feelings, thoughts, 

and convictions. The surface is suggestive, expressive, and rich in artistic symbolic meanings without conforming to 

reality, but it is a quality with unique meanings and perhaps new as a result of merging or deleting between partial 

meanings. He selects with excessive awareness overwhelmed by the aesthetic experiences that show his creative 

personality, uniqueness, and originality.

Always in artist Hamdy Abdallah’s shows, we are viewing artistic originality and very rich imagination of a great 

Egyptian creator.



The artworks of Prof. Hamdy Abdallah, who is unique in his creativity, are going 

through myth and reality. His creativity presents the visual and emotional dialogue in a 

very distinctive and lively style. He engaged in the processes of assembling and subtracting, 

then assembling and deconstructing, and then modifying and analyzing until he reaches 

a thoughtful symbolism, bearing the meanings of artistic originality, to impress you as 

if they are drawings on the wall of a pharaonic temple despite its contemporaneity and 

belongingness to a deep insightful philosophical world, including domination of symbolic 

and surrealistic overtones. We are in front of an exhibition that transforms reality into 

legendary mythology.

Through his artworks, artist Hamdy Abdallah leads us to a set of questions, the answers to 

which lie in the symbolism and harmony of the elements. His symbol goes through stages 

of synthesis, formation, and roots that touch its truth and meaning. Among all these comes 

his ingenuity in narrating his feelings and thoughts as the finest visual storytellers, reflecting 

the fertility of his vocabulary and pictorial ideas as a product of accumulated experiences 



Hamdy Abdallah
Destiny Sequences
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